
Gregoriaans, Latijns: het herenkoor Sint Caecilia in Lutjebroek draait er 

al 125 jaar de hand niet voor om 
 

LUTJEBROEK 
Eén ding is zeker: het rooms-katholieke 
herenkoor Sint Caecilia verhief al in het jaar 
1897 de stem in de parochiekerk. Liefst 125 
jaar later wordt dat zingend gevierd. Met 
een mis. 
Dat gebeurt niet zonder trots, laat 
bestuurslid Dirk Koster weten. „Wij hebben 
in Lutjebroek nog een echt herenkoor.” Wat 
belangrijker is: de mannen (zes bassen en 
11 tenoren) beheersen ook nog de kunst 
van het zingen in het Latijns, of in het 
Gregoriaans. „Dat komt vooral door dirigent 
Adri Brieffies en onze organist Jan Brieffies”,  

weet Koster. „Zij beheersen dat zelf heel erg goed, en maken ons weer enthousiast.” Er wordt altijd 
gezongen in Lutjebroek. De parochie kent ook een dameskoor, en een jeugdkoor. Dat hoort volgens de 
heren niet alleen bij het kerkelijk leven, maar ook bij het collectieve geheugen. „Hoe vaak we niet van 
anderen krijgen te horen, dat zo’n mis in het Latijns heel veel herinneringen oproept... Dat doet zang 
dus met je.”                                                                                                                   

Oprichting                                                                                                                                                                      
In geen van de (kerkelijke) archieven is een echte oprichtingsdatum van het herenkoor terug te vinden. 
„Het enige dat wij zeker weten, is dat in 1947 een koorlid werd gehuldigd omdat die toen al een halve 

eeuw actief was betrokken”, vertelt Koster. „Dus houden we 
1897 maar aan als jaar dat het koor begon.”, Het is volgens ons 
niet ouderwets, maar wel anders, authentiek 

De leden zingen met beleving en met passie. „Het maakt een 
viering anders, intenser. Het is volgens ons niet ouderwets, maar 
wel anders, authentiek. Wanneer wij een Ave Maria zingen, dat 
geeft dat ook bij ons soms kippenvel.” 

De tijd dat een liefhebber eerst langs de strenge 
ballotagecommissie moest voordat het lidmaatschap van Sint 
Caecilia een feit was, is al naar de geschiedenisboekjes 
verbannen. „En verzaken was er niet bij die goeie ouwe tijd”, 
grapt Koster. „Na twee keer kreeg je al een boete.” 

Vergrijzing                                                                                                                                                              
„Onze manier van zingen leeft nog steeds”, klinkt het beslist. „Het is echt niet ouderwets, juist mooi.” 
Neemt niet weg dat ook bij dit herenkoor de vergrijzing toeslaat. Zingen kunnen ze nog als de besten, 
klinkt het meteen. Maar hoe lang nog, zonder aanwas? Zo ver is het nog lang niet, weten de mannen. 
Dus wordt er zondag 23 oktober eerst in de Nicolaaskerk van Lutjebroek om 10 uur een mis gevierd, 
waarbij het koor van de partij is. Daarna is er vanaf 13.30 uur in dorpshuis De Wurf een receptie voor 
(oud)leden en liefhebbers. 
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Koorleden in de Nicolaaskerk: (v.l.n.r.) Dirk Koster, Gerard Appelman,                             

Jos Timmerman en Harry Slagter 
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